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Vészhelyzet a városban

A Magyar Érdemrend Lovagkeresztjét
adományozta a CO-OP Star Zrt. elnökvezérigazgatójának a köztársasági elnök.
Írás a 4. oldalon

A J.V.V. Nonporofit Zrt. és a Jászkerület
Nonprofit Kft. igazgatói beszéltek a
vészhelyzeti intézkedésekről.
Cikkek a 3. oldalon

Dr. Suba Györgyné legfrissebb könyvében a
szeretetszolgálat jászberényi történetéről olvashatunk.
Ajánló a 7. oldalon
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Covidos
Kormánytámogatást kapott
a Szatmári Kft. és a Jász-Plasztik Kft. betegeket is

ellát a berényi
kórház

A szeptemberi képviselő-testületi
ülésen az önkormányzat elfogadta a
településképi rendelet módosítását,
amely így október elseje óta hatályban van. A módosítás tartalmáról és
a rendelet lakosságot érintő fontosabb témáiról Alvári Csaba főépítész
nyilatkozott lapunknak.

A kormány november 7-én 74-re bővítette a covidos betegek befogadását
szolgáló kórházak számát, köztük van
a Jászberényi Szent Erzsébet Kórház is.
k. m.

Kárpáti Márta
Egyik fontos elem a városban és
régóta meglévő probléma a kerítések kinézetének, anyagának ügye. A lakosság
igen kedveli a népnyelven csak „lindab”
kerítésnek becézett horganyzott lemez,
trapézlemez kerítéstípust. E tekintetben
engedmények kerültek a módosításba,
az eddigi tiltás helyett így famintázatú
trapézlemez, műanyag, fém kerítést a jövőben lehet építeni. A befejezetlen kerítéseket viszont meg kell építeni, ne legyenek évekig csak lábazatok a házak körül!
Kerítések építésénél vagy átalakításánál
minden esetben bejelentés formájában
közölni kell a tényt a főépítésszel.
Szintén engedményeket tartalmaz a
módosítás a lapostetős épületek tekintetében is.
folytatás a 2. oldalon 

A járvány okozta rendkívüli helyzetben rendhagyó módon adták át november 13-án, pénteken a Szatmári cégcsoport automatizált raktárbázisát, ahol
a kormány részéről jelen volt Varga Mihály pénzügyminiszter. Szintén ezen a
napon került sor a Jász-Plasztik Kft. kapacitásbővítéshez nyújtott 1,9 milliárd forint kormányzati támogatás átadására.
A Jászberényben 1990-ben alapított
Szatmári Kft. száz százalékban magyar
tulajdonú vállalkozás, A cégcsoport 679
millió forintos kormányzati támogatás-

sal 1,3 milliárd forintos raktárfejlesztést
valósított meg a jászberényi telephelyén.
A bővítés húsz új munkahelyet teremtett. A cég további fejlesztéseket tervez

Új elemekkel bővült
Szigorodtak
a fitneszpark és a játszótér a szabályok
CLLD pályázatból újul
meg a Margit-sziget és
környéke. A beruházás
egy újabb látványos eleme, a játszótér elkészült és
a fitneszpark kibővült. Erről kérdeztük Hegedűs Violetta projektmenedzsert.

November 11-én, szerdán nulla órától
az alábbi szigorú járványügyi intézkedéseket hozta a kormány:

k. m.
A gyerekek számára telepítettek egy egytornyú
játszóvárat és egy úgynevezett fészekhintát, valamint
inkább felnőttek, nagyobb
gyerekek számára újabb fitnesz eszközöket. A már meglévő statikus, tehát fix elemek mellé dinamikus,
mozgó eszközökkel bővítették a fitneszparkot. Komplex hasizomerősítő,
gyalogló és evezőpad szolgálja a mozgás szerelmeseit. A vállalkozó október
31-ével készre jelentette a beruházást,
azonban néhány minőségi hiány jelentkezett, amelyek pótlására harminc

nap áll rendelkezésre. November végén
biztosan használatba vehetők az új létesítmények.
A Margit-sziget közösségi funkcióinak bővítése elnevezésű 128 millió forintos projekt a szabadidőpark mellett
tartalmazza a híd építését, a Riszner sétány útburkolatának felújítását, a közvilágítás cseréjét.

Márkakereskedés

• Kijárási tilalom lép életbe este 20 óra és
hajnali 5 óra között. Este 8-ra tehát haza
kell érni – kivételt jelent a munkavégzés
és a rendkívüli esetek.
• Az éttermek bezárnak, csak házhozszállítás lehetséges, az üzemi étkezdék azonban nyitva lehetnek.
• Az üzletek, fodrászatok, egyéb kisipari
szolgáltatók már 19 órakor bezárnak.
• A szállodák csak üzleti célú vendégeket
fogadhatnak, turistákat nem.
• Általános rendezvénytilalom lép életbe:
legfeljebb 10-en vehetnek részt a családi
és magánrendezvényen is.
• Esküvő csak lakodalom nélkül lehetséges. A szertartáson csak a szülők, a
tanúk, a testvérek és a személyzet lehet jelen. A temetéseken maximum
50-en vehetnek részt.
• A sportmérkőzéseket zárt kapuk mögött lehet megrendezni.
folytatás a 2. oldalon 

az ország több pontján.
A legutóbbi növekedési adatok
megerősítik, hogy a kormány gazdaságvédelmi intézkedései eredményesek,
amelyből a magyar munkavállalók és
vállalkozások is kivették a részüket –
hangsúlyozta Varga Mihály a Szatmári
Kft. kormánytámogatással megvalósult
fejlesztésének bemutatásakor.
folytatás a 4. oldalon 

A rendelet értelmében a covid-os
betegeket a kórházban látják el, nem
küldik őket tovább egyéb intézménybe. Az ágyak negyven százalékát kell
alkalmassá tenni a fertőzöttek számára.
Kialakítottak minden osztályon izolálható kórtermeket és 45 ágyon intenzív
ápolásra szoruló betegeket is el tudnak
látni az intézményben.
Az eddigi bent fekvő betegek közül
nem küldenek haza senkit, a járvány
terjedésének intenzitása miatt azonban
szigorították a kiadható látogatási engedélyeket.
A halasztható műtéteket későbbi
időpontban hajtják végre. A járóbeteg
ellátás folyamatos, a bejutást komfortosabbá teszi a múlt héten felállított
fűthető beléptető sátor. Az egészségügyi dolgozókat az előírások szerint hetente tesztelik az intézményben.

Parancstagadó
hősünkre emlékeztünk
Nemzeti gyásznapunkon, november
4-én országszerte az 1956-os forradalom és szabadságharc áldozataira
emlékezünk. Városunkban a magyar
nemzetiségű hősök mellett az előtt a
névtelen szovjet katona előtt is fejet
hajtunk, aki megtagadta a jászberényiekre kiadott tűzparancsot és ezért a
döntésért az életével fizetett.
Kazsimér Nóra
Az egykori Huszárlaktanya területén
álló emléktáblánál gyűltek össze a város
elöljárói és polgárai, hogy a szabadságharc elfojtásának, a szovjet csapatok bevonulásának 64. évfordulóján tiszteletteljes ünnepély keretében emlékezzenek
meg a megtorlás mártírjairól. A tragikus
történelmi mozzanatokat Besenyi Vendel
helytörténeti kutató tárta a hallgatóság
elé múltidéző szónoklatában.
A hatalmas túlerő, a korábbi, főleg második világháborús tapasztalatok
felhasználása és a kíméletlen harcászati
módszerek a legtöbb helyen megtörték

Škoda, Volkswagen,
Seat, és Volkswagen
tehergépkocsi
hivatalos márkaszerviz

csapataink ellenállását. Forradalmunk
elbukott. A szovjet vezetés katonai agressziót hajtott végre Magyarország ellen,
melynek elsődleges célja a demokratizálódási folyamat feltartóztatása volt. A
szovjet hadsereg a parancsot hazánk lerohanására, fegyveres agresszió végrehajtására a moszkvai politikai vezetéstől kapta.
1956-ban városunkban egy szovjet
páncélos alakulat állomásozott. Az alakulat katonái és a város lakossága kölcsönösen jó viszonyban és barátságban élt. A
szovjet tisztek magánházakban laktak, bejáratosak voltak a város szórakozóhelyeire,
a városi könyvtárban külön orosznyelvű
részleget állítottak fel számukra, a tisztfeleségek és tisztek jászberényi szabókkal
varrattak, frizuráikat helyi fodrászok készítették. Az orosz nyelv oktatása kötelező
volt ekkoriban, többen az orosz nyelvet a
tisztek gyermekeivel játszva sajátították el.
1956. november 4-én a parancsnok
úgy határozott, katonáival a laktanyában
marad, nem támadta meg a várost és
nem foglalta el.
folytatás a 6. oldalon 

Teljeskörű biztosítási
ügyintézés,
karambolos javítások
kárrendezése
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Önkormányzat

www.jku.hu

Tárgyilagosan és
hangulatkeltés nélkül
Pénteken szinte felrobbant a helyi közösségi média Pócs János országgyűlési
képviselő Facebookon tett, a városvezetés tervezett adócsomagjáról szóló rendkívüli sajtóbejelentését követően. Az
intézkedések hátteréről Budai Lóránt
polgármestert kérdeztük.
kárpáti
Pócs János nyilatkozatával két probléma van. A képviselő úr vagy úgy nyilatkozott, hogy nem tudta, mi van a tervezetben és beszélt felelőtlenül, vagy, ami
még nagyobb baj, tudta, mit tartalmaz az
anyag és ennek ellenére állított valótlanságokat – jelentette ki Budai Lóránt. A
veszélyhelyzet során alapot hoztunk létre,
amelynek bevételéből a járvány elleni védekezéshez szükséges eszközöket szereztük
be intézményeink, az önkormányzatunk
számára és tettük ezt a jászberényiek egészségének megőrzése érdekében. Emellett
rendszeresen egyeztetünk a helyi operatív
törzs tagjaival a szükséges lépésekről.
A továbbiakban kifejtette, szó sincs
megszorító csomagról és sosem látott adóemelésről. Egy észszerűsítést készítettünk
elő. Tudjuk, nem túl hálás egy adórendelethez hozzányúlni, de a helyzet sem igazán
szerencsés. A helyi iparűzési adót érintő,
gazdaságban végbemenő negatív változások
– például az Electrolux Lehel Kft. leépítése
– és a központi szabályozásban bekövetkező
megszorítások – úgy, mint a decemberi adófeltöltés kivezetése és a gépjárműadó bevétel
elvonása – megingathatják az önkormányzat biztos, kiszámítható gazdálkodását.
Az adórendelet átdolgozása két fő
részből áll. Egyik részében kénytelenek vagyunk adót emelni. A helyi iparűzési adó
mértékét 1,9-ről 2 százalékra kívánjuk
növelni. Ezzel mintegy 140 millió forintos bevételnövekedést tudunk produkálni.
Az építményadó tekintetében az irodák,
kereskedelmi és termelő egységek, raktározási építmények adóját emelnénk fel,
ami nem érné el a kétszáz forintot sem
négyzetméterenként. Ezzel 44 millió forint
bevételnövekedést tervezünk. A telekadó
25 forint/négyzetméter árról növekedne
40 Ft/négyzetméter árra. Ez a törvényben
meghatározott mértéknek az egytizede. Az
ezzel kapcsolatban jelentkező többletbe-

vétel 41 millió forint. Az hiszem, mindez
összességében nem egy sohasem látott sarc.
A tervezet másik része kedvezményekről szól. Az iparűzési adó adóalapját 2 millió
forintról 2,5 millió forintra emeljük fel, ami
azt jelenti, több mint száz kis- és középvállalkozó részére biztosítunk adómentességet.
A kommunális adót is a kedvezmények
irányába szeretnénk módosítani. A 100140 négyzetméter nagyságú lakások után, a
100 négyzetméter területűekhez hasonlóan
a jövőben nem kellene megfizetni az adót.
Ezzel tízmillió forintot hagyunk a családoknál. Ez mintegy 1700 lakást érint.
A tervezet összességében a jövő évi
költségvetés számára körülbelül 200 millió forintos többletbevételt jelent, ami csak
töredéke az elvonásoknak, hiszen csak a
gépjárműadó 150 millió forintos kiesést
jelentett. A kieséseket próbáljuk kompenzálni, mindemellett pedig arra törekszünk,
hogy minél több befektetőt hozzunk Jászberénybe. Az azért jól látszik, hogy ebben
a helyzetben mindenki a túlélésére van
berendezkedve. A fenti észszerű módosítás
lehetővé teszi azt, hogy akinek kicsit több
van, az többel áldozzon a köz javára.
A vállalkozókkal eddig is voltak és
ezután is lesznek egyeztetések, ahogy az
egész rendelet még egyeztetés alatt áll az
ellenzékkel is. Pont ezért csak hangulatkeltésre volt jó a képviselő kirohanása, annál
is inkább, mert az adórendelet-javaslatunk
több jászberényit érint kedvezően, mint
amennyit hátrányosan. Most próbáljuk
csitítani a felkorbácsolt érzelmeket, mert
ez a fajta kommunikáció nem tesz jót az
egyeztetésnek, amelyet többek között Tamás Zoltán frakcióvezető úrral is kezdeményeztem, aki azonban a véleménye megfogalmazása helyett egyből Pócs Jánoshoz
szaladt. Mindez nem kedvez a vállalkozóknak és magának a városnak sem. Csak
remélni tudom, hogy mindenki számára
Jászberény (lesz) az első. S bár tudjuk,
hogy ezek a hónapok mindannyiunknak
sok nehézséggel és lemondással járnak, de
számunkra mindig a jászberényiek érdeke
lebeg a szemünk előtt. Ígérhetem, ahogy
eddig is, és ezután is mindent megteszünk
majd annak érdekében, hogy ezt a járványhelyzetet minél kevesebb fájdalommal és szenvedéssel vészeljük át – zárta
gondolatait Budai Lóránt.

Rendkívüli sajtónyilatkozat

Pócs János, a Jászság országgyűlési
képviselője november 13-án délután a
Facebookon tett rendkívüli sajtónyilatkozatot, amelyben arról beszélt, Jászberény város vezetése a vészhelyzetből
adódó rendkívüli jogrendet megszorító
csomag kidolgozására, soha nem látott
mértékű adóemelésre használja fel.
k. m.
A városvezetés megemeli az iparűzési
adót, a telekadót és az építményadót. A
megszorítások közel 300 millió forintot vesznek el a jászberényi lakosságtól, a
munkavállalóktól és a munkáltatóktól,
míg a kormány gazdaságélénkítő csomagokkal, támogatásokkal segíti a nehéz

helyzetbe jutottakat – fejtette ki a képviselő, majd beszéde végén arra kérte a városvezetést az indokolatlan megszorításokról
szóló tervezetet vonják vissza.
Budai Lóránt polgármester szintén a
közösségi oldalán reflektált a nyilatkozatra. Kérte a térség jelenlegi országgyűlési
képviselőjét, ne uszítsa a jászberényieket és
ne állítson valótlanságokat!
"A kormány eddigi intézkedéseivel
csak ártott az önkormányzatoknak. Ezért
nekem – akár az adórendelet észszerű módosításával – mindent meg kell tennem
annak érdekében, hogy szülővárosom
sikeresen átvészelje ezt az időszakot. Még
akkor is, ha Pócs képviselő úrnak ez nem
tetszik…" – írta válaszában Jászberény
polgármestere.

2020. november 19.

Szigorodtak
a szabályok
 folytatás az 1. oldalról
• Szabadtéren az egyéni sportolás megengedett, de az amatőr csapatsport már
tilos.
• Zárva maradnak a mozik, a színházak,
a fedett uszodák, a múzeumok, az állatkertek, a fitnesztermek.
• A felsőoktatás online módon működhet, a kollégiumokat be kell zárni.
• A középiskolák – tehát 8. osztály fölött
– digitális oktatásra állnak át.
• A bölcsődék, óvodák és általános iskolák nyitva maradnak.
• Tesztelni kell hetente, célzottan a kórházi, a bölcsődei, óvodai és iskolai dolgozókat (még akkor is, ha tudjuk, hogy
a gyorsteszt nem ad teljes biztonságot).
• Kamarai javaslatra a következő 30 napban a szállodáknál az állam megtéríti
a november 8-ig szóló foglalások 80
százalékát. Ennek feltétele: ne legyen
elbocsátás és megkapják a fizetésüket a
dolgozók.
• Az éttermeknél és szabadidős létesítményeknél a következő 30 napban nem
kell járulékot fizetni és az állam megtéríti a bérek 50 százalékát. Ennek is az
a feltétele, hogy ne legyen elbocsátás és
megkapják a fizetésüket a dolgozók.

Közlemény

A napokban emelkedett jogerőre az a
bírósági ítélet, amelyben a Fővárosi Törvényszék elmarasztalta a Pesti Srácok
hírportált. A Fideszhez kötődő médium
valótlanságot állított akkor, amikor azt
híresztelte, hogy Jászberény polgármestere, Budai Lóránt jogosulatlanul használt volna egy fogyatékos férfi nevére vásárolt autót és hogy mozgássérült-kártya
jogosulatlan használatával rokkantaknak fenntartott helyen parkolt volna.
A bíróság megalapozottnak látta a tavaly ősszel jelentős többséggel megválasztott polgármester keresetét, és bocsánatkérésre kötelezte a Pesti Srácok portált.
Budai Lóránt szerint az ügy kapcsán
az ellenzékbe szorult Fidesz lejárató kampánya áll a háttérben:
„Ismét bebizonyosodott, hogy a jászberényi városvezetés Fidesz-frakciója nem
tud belenyugodni a tavaly ősszel elszenvedett választási vereségbe. A koronavírusjárvány, és az ebből adódó gazdasági elvonások okozta szorult helyzetben továbbra
is vannak, akiknek nem a város sorsa az
első. Az pedig, hogy egy mozgáskorlátozott
személyt próbáltak felhasználni politikai
célokra, szomorú, és egyben valós képet fest
a kormánypárt helyi képviselőiről.”
Mivel az elsőfokú ítélet után a Pesti
Srácok jogi képviselője – beismerve a felperes igazát – nem fellebbezett, így az jogerőre emelkedett.
Budai Lóránt
Jászberény, 2020. november 16.

Emlékezés

Számítok az
együttműködésre!
A veszélyhelyzet kihirdetésének másnapján – egyeztetésre hívtam Tamás
Zoltánt, a Fidesz frakcióvezetőjét és
Dobrán Gyulát, a Mi Hazánk Mozgalom önkormányzati képviselőjét.

Önkormányzati rendelet alapján a
maszkhasználat Jászberényben a piac,
a lengyel piac, a buszpályaudvar és a
városi játszóterek teljes területén kötelező a vészhelyzet visszavonásáig.

A megbeszélésen elmondtam, hogy
ugyan az előttünk álló időszakban nem
kerülhet sor a képviselő-testület összehívására, én továbbra is számítok a munkájukra és segítő együttműködésükre.
Tájékoztattam őket, hogy minden döntés
előtt írásban fogom kikérni a véleményüket, de természetesen az előzetesen
megküldött anyagokkal kapcsolatban a
személyes egyeztetésre is lehetőséget fogok
teremteni. Döntéseimről pedig – melyeket Jászberény polgárainak érdekében és a
jogszerűséget szem előtt tartva fogok meghozni - mind a képviselők, mind pedig a
közvélemény felé tájékoztatást fogok adni.
Budai Lóránt polgármester

Módosult a Településképi rendelet
 folytatás az 1. oldalról
Eddig csak meghatározott területeken – az Érpart és a Szatmári lakótelep bizonyos részein – lehetett lapos tetős házat
építeni. Bizonyos helyzetekben azonban
életszerű lehet, mint például tetőterasz
kialakítása esetében, lapostetőt tenni az
épületre. Mostantól minden övezetben
az alapterület 25 százalékáig megengedett
a lapostető kivitelezése. Függőlegesen és
vízszintesen is bővíthető lapostetős megoldással a már eleve ilyen épület.
Új rendelkezés, hogy a használati
mód váltást – például, ha valaki lakásból
irodát kíván kialakítani –, szeretné a tulajdoni lapján feltüntetni, akkor az eljárás
egy része a főépítésznél zajlik. A hivatal
hatósági bizonyítványt fog kiállítani,
amivel el lehet menni a földhivatalhoz.
Az iratokat jelen helyzetben be kell küldeni a hivatalhoz, személyes megjelenés
nem lehetséges.
A rendelet-módosításokat illető tájékoztatáson kívül, egyéb hasznos témákra
is felhívta a figyelmet a főépítész. Kiemelte,
családi ház építése esetében egy helyi rende-

let alapján a településképi konzultáció eljárásban valamennyi tervet be kell mutatni a
főépítésznek, aki a terveket véleményezi. Az
ezzel kapcsolatos előírások a Településképi
rendeletben megtalálhatók. Azt a lakóépületet, amelyik nem az egyszerű bejelentés
alá, hanem építési engedély tárgykörébe
tartozik, értelemszerűen településképi véleményezésre kell bemutatni a főépítésznek.
Kisebb volumenű dolog, de szintén
bejelentésköteles a klíma vagy a parabola antenna felszerelése, amennyiben az a
közterületről látható. Bizonyos esetekben, főutak mentén a nyílászáró cserét is
be kell jelenteni. A város frekventált helyein a homlokzat színezéséről szintén ki
kell kérni a főépítész véleményét. Alvári
Csaba elsősorban a földszíneket, pasztellszíneket javasolja homlokzati színnek. A
bejelentést formanyomtatványon teheti
meg az építtető, amely megtalálható és
letölthető a Településképi rendelet végén.
Az eljárás ingyenes, de kötelesség. Építkezéssel kapcsolatos valamennyi rendelet
és előírás a város honalapján elérhető a
Városfejlesztés címszó alatt.

A Galamb utcai üres telket évek óta parkolóként használja a város. November első hetében közmunkások rendezték a területet, tették komfortosabbá
az ideiglenes parkolót.

Emlékezés

10 éve az angyalok között.

BALLA-RIGÓ
RICHÁRD
és

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk
mindazoknak, akik

VARGA JÓZSEF

(1945-2020)
temetésén megjelentek,
és mély fájdalmunkban
osztoztak.
Szerető családja és
a rokonok

BALLA-RIGÓ
FERENC

Mély fájdalommal
tudatjuk, hogy

BERÉNYI JÁNOSNÉ
(Dudás Ágnes)
Életének 77. évében
hirtelen elhunyt.
Szűk családi körben
búcsúztunk Tőle.
Nővére, rokonai, ismerősei
fájó szívvel gyászolják Ágit.

halálának 2. évfordulójára.

KOVÁCS GYÖRGY
(1960 - 2015)
halálának 5. évfordulójára.
Gyászolnak szülei, lánya, testvére.
„Küzdöttél, de már nem lehet, a
csend ölel át és a szeretet.”

„Egy pillanat, egy kegyetlen
pillanat, mikor a szívünk
s lelkünk ketté hasadt, hisz
búcsú nélkül mentetek el,
mint aki hazatér, de hiába várunk,
csak álmokat kerget a szél.”
Szerető család

SZEBENYI DEBÓRA
Tudjuk, hogy senkit nem hozhat
vissza a gyertyafény,
de az emlékezet, a szív megőrzi
azt, akiért a gyertya ég.
Anya, Apa, Nagyszülők
„A gyertyafénynél
mind itt vagyunk.”

Város

2020. november 19.

Vészhelyzeti intézkedések a Városüzemeltetőnél
A múlt hét szerdán kihirdetett járványügyi vészhelyzet a J.V.V. Nonprofit Zrt.
intézményeit is kényszerpályára állította. Horgosi Zsolt vezérigazgatót kérdeztük a bevezetett intézkedésekről.
kárpáti
Mi alapján hozták az intézmények
működését szabályozó döntéseket?
A Társaságánál működő operatív törzs
egyeztetése és a november 11-én megjelent kormányzati szabályozások, valamint
a polgármester úrral történt egyeztetések
alapján döntöttünk egyes intézményeink
működési korlátozásairól, a használat feltételeiről.
A lakosság számára mely egységeket
érinti a változás?
Szinte mindegyiket. Az állatkertben látogatási tilalmat vezettünk be, a
Strand- és Termálfürdőben szintén tilos a látogatók fogadása. A jégpályát és
sportlétesítményeket csak a sportról
szóló törvény értelmében a kormányrendeletben meghatározott, a jogszabályok alapján versenyszerűen sportolónak minősülő személyek használhatják
edzések és sportrendezvények céljából.
A mérkőzések csakis zárt kapusak lehetnek, közönség nem látogathatja az eseményt, a létesítményt.
Az iskolai sportlétesítmények esetében milyen szabályozást hoztak?
Az iskolai időszakban megtartott testnevelésóra céljára használhatók a tornatermek az oktatási intézményekre vonatkozó
szabályok betartásával. A délutáni, iskola
időn túli időszakban a létesítményeket
csak a sporttörvény szerinti versenyszerűen sportolók látogathatják.
Városunkban melyek azok a sportágak, amelyek továbbra is működhetnek a rendelet szerint a Társaság üzemeltetése alatti intézményekben?
A csapatsportágak, mint a kézilabda, a kosárlabda és a röplabdacsapatok,

illetve a versenyrendszerben működő
szakosztályok (pl. sportgimnasztika, asztalitenisz, stb.) a csarnokokban, tornatermekben. A jégkorong, műkorcsolya
és gyorskorcsolya szakosztályok a jégcsarnokban továbbra is edzhetnek a szabályok betartásával. Ez azt jelenti, hogy
csak a versenyszerűen sportolók, illetve
az edzők látogathatják a létesítményt, és a
küzdőtéren nem, de azon kívül kötelező
a maszk viselése. A sportágakkal történő
egyeztetések során mindig figyelembe
vesszük a szakszövetségek által kiadott
ajánlásokat, előírásokat is.
A piacokon milyen szabályok léptek
életbe?
A polgármester úr az egyeztetések
alapján elrendelte, hogy a piacok – tehát a
városi és a „lengyel piac” – zárt és szabadtéri területein is mindenki számára kötelező
a maszk viselése és az előírt távolságtartás.
Erre a piacokon, de más létesítmények esetében, a kihelyezett figyelemfelhívó táblák
is emlékeztetnek. Természetesen először
munkatársaink felkérik a maszk szabályos viselésére az azt elmulasztó személyt,
amennyiben ennek nem tesz eleget, akkor
felkérik a terület, vagy a létesítmény elhagyására. Amennyiben ennek sem tesz eleget, akkor hatósági intézkedést kell kérni
munkatársunknak a jogsértő magatartás

megszüntetése érdekében. A maszk helyes
viselése és a szabályok betartása mindan�nyiunk közös érdeke, kérek mindenkit,
hogy a szabályok betartásával vigyázzunk
egymásra!
A játszóterek felügyelete szintén a
cég hatáskörébe tartozik. Itt mi a szabály?
Ugyancsak a polgármester úr rendelkezett arról, hogy a játszótereken a hat
évnél idősebb személyek csak maszkban
tartózkodhatnak. A szülőktől kérjük a
távolságtartási és a maszkviselési előírások betartását. és természetesen azt, hogy
csak egészséges személyek látogassák a
játszótereket. A játszótereket egyébként
most is, mint a tavaszi hullám idején
rendszeresen fertőtlenítjük, hasonlóan
mint a forgalmasabb helyeken lévő köztéri padokat, kéziszemeteseket.,
Mi történik a dolgozókkal?
Nem küldünk el senkit, mindenki
munkájára továbbra is szükség van. A
korlátozással érintett létesítmények nagy
részében továbbra is majdnem ugyanúgy
folyik a munka mint korábban, csak látogatók nélkül. A jelenleg zárva tartó termálfürdőben a karbantartási munkákat
hoztuk előre és végezzük a kényszerszünet alatt. Az állatkertben a munka folyamatos a látogatási tilalom idején is, hiszen az állatokat változatlanul el kell látni,
gondozni kell. Ahol szükséges, a munkatársak egy részét átcsoportosítjuk egyéb
más területekre, hogy a foglalkoztatásuk
és a feladatellátás folyamatos legyen. Egy
részüknek még maradt szabadsága, így
otthon tartózkodnak a vészhelyzet idején. Ez úton is köszönöm minden dolgozónknak, akik az év során kialakult
veszélyhelyzetben helytálltak, helytállnak
szakterületükön. Bízom benne, hogy
minél hamarabb visszatérhetünk a megszokott élethez, annál is inkább, mert ez
a helyzet – a járványveszélyen túl - rendkívüli anyagi terheket és bevételkiesést
jelent városunk és a Társaság számára is.

Ismét online térbe költözik a kultúra

Dukai Rita, a Jászkerület Kulturális
Nonprofit Kft. ügyvezetője november 12-én, csütörtökön délelőtt sajtótájékoztató keretében informálta
a média képviselőit a vészhelyzet
kapcsán kialakult kulturális életet
érintő változásokról.
k. m.

A járvány első szakaszában, a Jászkerület Kulturális Nonprofit Kft. több,
tavaszra és nyár elejére tervezett programját kénytelenek voltak lemondani, illetve
elhalasztani. Ezek közül néhányat a nyár
végén, valamint ősszel sikerült megrendezni, sajnos alacsonyabb látogatottsággal.
Az idő alatt, amíg intézményeink
megszokott működése korlátokba ütközik, igyekszünk az interneten keresztül
kulturális tartalmakat eljuttatni a város
lakosságához. Az elmúlt héten a korlátozások figyelembe vételével egy intézkedési
tervet dolgoztunk ki, átszerveztük programjainkat, azok helyszínét, valamint felhívtuk a lakosság figyelmét a szabályok betartására – mondta az ügyvezető asszony.
November 9-én az újabb korlátozások
bevezetése miatt, számos, előre megtervezett, már megszervezett rendezvényüket le
kellett mondani. November 11-én 00.00
órától a Lehel Film-Színház bezárta kapuit. Elmaradnak a filmvetítések, klubkoncertek, a Filmklub előadásai, a vasárnapokra gyermekek részére meghirdetett
Mesesziget Filmklub vetítései, a Családi
Matiné színházi gyermekprogramok, a
Slam Poetry. A Kulináris Filmklub idénre tervezett filmjeiből is csak egy filmet
tudtak levetíteni. November 10-én még
megnyitották a Grafikai Reflexiók kiállítást a Lehel Film-Színházban, melyet az

elkövetkezőkben online tárlatvezetéssel
mutatnak be az érdeklődők számára.
A jelenleg érvényben lévő korlátozások miatt lemondták a Kowalsky meg a
Vega közönségtalálkozóját, Rákász Gergely
karácsonyi koncertjét, a város kórusainak
adventi hangversenyeit és a Palotásy János
Zeneiskola növendékeinek ünnepi koncertjét. Az eredetileg tavaszra tervezett,
akkor elmaradt Szolnoki Szimfónikus Zenekar és Sas Dániel zongoraművész közös
koncertjét az adventi programsorozatuk
nyitó rendezvényének szánták, azonban

ezt is le kellett mondani. A közkedvelt
Játékos Nap és a Mézeskalács Futam az
idén szintén elmaradnak. Elmarad a héten tervezett családi kézműves játszóház,
a Márton Napi Libaságok. Mindemellett
a karácsonyi ünnepekre készülve a város
főterét díszkivilágítással ünneplőbe öltöztetik, melynek fényei az első Adventi
Vasárnapon gyulladnak fel. Az Adventi
Ünnepekre tervezett rendezvények egy
részét, köztük Réz Lóránt orgonaművész
és művészbarátainak december 20-ára ter-

vezett ünnepi koncertjét és a promenád
gyertyagyújtását is felvételről, vagy online
módon juttatják el a lakosság részére. A
Kézműves felnőtt programokat ugyancsak igyekeznek online módon megtartani. Online formában tervezik a Luca
Napot és egy Adventi Jeles Napot, mint
családi kézműves programot. Három
alkotónap; a pénztárca készítő, az alátét
készítő és a nemezelés szintén virtuális
program lesz.
A Városi Könyvtár zárva tart november 11-étől, ezért a Hónap meséje program megvalósítására is már csak az online
tér ad lehetőséget. A könyvtár dolgozói
egy felnőtt e-learning oktatás bevezetésén
dolgoznak, mely várhatóan decemberben
elindul. A kölcsönzés az épületbe belépés
nélkül történik. A Jászkerület tartós közösségei a szigorítások bevezetése napjától
nem látogathatják az intézményeiket. Terembérletre nincs lehetőség az elkövetkezendő időszakban. A megvásárolt jegyeket
november 30-áig váltják vissza a Lehel
Film-Színházban.
– Remélem, a nagyon népszerű felnőtt színházi előadásainkat a következő
évben majd folytatni tudjuk. A járványügyi helyzetre való tekintettel bérletes
előadásokat nem hirdettünk. A Bakancslista elmaradt előadását 2021 év február
végén tervezzük megtartani, ha a járványügyi helyzet megengedi.
Ezúton is szeretném megköszönni
kollégáim munkáját. Nehéz időszak áll
mindenki mögött, s ez várható még egy
ideig. Igyekszünk a kultúra minden területén, minden korosztály számára színvonalas programokat nyújtani, komoly
összefogással, közös ötletekkel széles palettán megjelenni – zárta a programokra
vonatkozó ismertetőt Dukai Rita.

www.jku.hu
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Téli üzemmódra, 0-24 órás
szolgálatra állt át a Magyar Közút
Az országos, mintegy 32 ezer kilométernyi gyorsforgalmi-, fő- és mellékút
üzemeltetéséért felelős Magyar Közút
Nonprofit Zrt. idén is november 10-től
kezdődően az enyhe őszi idő ellenére, a
jogszabályi előírások szerint az ország
teljes területén téli üzemmódra, ezzel
együtt 0-24 órás szolgálatra váltott.
Minden év november 10. napjától téli
üzemmódra vált a Magyar Közút Nonprofit Zrt., ez az idei évben sincs másként. Országosan 19 megyei igazgatóságán, 94 mérnökségén és a központi irányításban is 0-24
órás szolgálatra állnak át a szakemberek. A
következő hónapokban mintegy 4000-en
dolgoznak váltott, 12 órás műszakokban a
szükséges téli útüzemeltetési feladatok ellátásán, koordinációján.
A társaság a 2020-2021-es téli szezonban az országos közúthálózaton összesen
több mint 1100 munkagépet (nehézgépjárművek, rakodógépek, hómarók) mozgósíthat. A közútkezelő mind a 94 mérnökségén feltöltötte a sótárolókat, így országosan
összesen mintegy 174 ezer tonna útszóró
só, több mint 2600 tonna kálcium-klorid
granulátum, 2,3 millió liter kálcium-klorid
oldat és közel 11 ezer tonna érdesítő anyag
áll a szakemberek rendelkezésére kezdőkészleten, melyek pótlása keretszerződésekkel az egész téli időszakban biztosított. Ezen
kívül azokon a szakaszokon, ahol az elmúlt
évek tapasztalatai alapján nagyobb a hófúvások előfordulási lehetősége, ott hófogórá-

csokat és hálókat helyeznek ki, ez összesen
494 kilométernyi útszakaszt érint. Emellett
összesen több mint 416 kilométeren hófogó erdősávok is találhatóak az országos
közúthálózat mentén. (Az egyes megyékre
vonatkozó adatok ezen a címen érhetőek
el. https://internet.kozut.hu/2020/11/10/
teli-uzemmodra-0-24-oras-szolgalatra-alltat-a-magyar-kozut/)
A szakemberek arra kérik az autósokat,
hogy nyári gumijukat még a tartós fagyok
előtt cseréljék át téli közlekedésre alkalmas,
megfelelő minőségű és állapotú abroncsokra. Az őszi és téli hónapokban is érdemes
a közlekedőknek még utazás előtt tájékozódniuk az aktuális forgalmi helyzetekről,
ezt megtehetik a Magyar Közút Nonprofit
Zrt. megyei diszpécserközpontjai mellett
a társaság útinformációs szolgálatánál is a
06-1-366-2400-ás telefonszámon. A www.
utinform.hu oldalon pedig számos hasznos közlekedési információhoz juthatnak
a közlekedők, a téli üzem alatt néhány
óránként országos összesítést is publikálnak
a szakemberek az aktuális útviszonyokról,
forgalmi helyzetről a weboldalon.
További Információ: Magyar Közút
Nonprofit Zrt. Kommunikációs osztály
1024 Budapest, Fényes Elek utca 7-13.,
E-mail: kommunikacio@kozut.hu,
Weboldal: www.kozut.hu, Instagram:
www.instagram.com/magyarkozut,
Facebook: www.facebook.com/
MagyarKozut, Youtube: www.youtube.
com/magyarkozuthivatalos

Időpontfoglalással fogadják
ügyfeleiket a kormányhivatalok
November 11-től csak időpontfoglalással fogadják az ügyfeleket a kormányhivatali ügyfélszolgálatok: aki teheti,
online intézze hivatali ügyeit!
A járvány elleni védekezés elősegítése
érdekében Magyarország Kormánya által
bevezetett korlátozásokkal párhuzamosan
2020. november 11-től a kormányablakokban ismét kizárólag előzetes időpontfoglalást követően lehet ügyeket intézni.
Időpontfoglalásra az idopontfoglalo.kh.gov.
hu oldalon, a megújult magyarorszag.hu
oldalon, illetve a 1818 ingyenesen hívható
telefonszámon van lehetőség. Az interneten
elérhető Központi Időpontfoglaló Alkalmazásban az ügyfelek ügyfélkapu regisztráció nélkül is foglalhatnak majd időpontot.
Ez alól kivételt képeznek a gépjármű ügyintézéssel kapcsolatos ügykörök. Szerdától
nem közlekednek a kormányablakbuszok
és a települési ügysegéd szolgálatok működését is felfüggesztik.
A többi kormányhivatali ügyfélszolgálaton telefonos, illetve e-mailben történő
időpontfoglalás lehetőségét biztosítják, az
elérhetőségek a kormanyhivatal.hu olda-

lon találhatók.
Az ügyintézők és ügyfelek biztonsága
érdekében továbbra is kizárólag szájat és
orrot takaró maszkban szabad tartózkodni
az ügyfélszolgálatokon.
Az elkészült okmányok személyes átvételére november 11-ét követően nem
lesz lehetőség, azokat postai úton, levélküldemény formájában kézbesíti a kormányhivatal. Felhívjuk az ügyfelek figyelmét,
hogy a 2020. március. 11. és június 18.
közötti veszélyhelyzet alatt lejárt okmányok változatlanul 2020. december 15-ig
érvényesek, ezért kérjük, éljenek az előzetes időpontfoglalás lehetőségével.
Javasoljuk, hogy az ügyfélkapuval
rendelkező állampolgárok elsősorban a
megújult magyarorszag.hu oldalon elérhető online ügyintézési lehetőségeket,
illetve az e-papír szolgáltatást vegyék
igénybe. Az ügyfélkapuval nem rendelkező ügyfelek számos ügyben postai úton
is leadhatják kérelmüket. További információkért keressék fel a kormanyhivatal.
hu oldalt, valamint hívják az ingyenesen
hívható, 1818-as telefonszámon elérhető
Kormányzati Ügyfélvonalat.

A fejlesztések nem állnak meg
A vészhelyzet okozta nehéz időszak ellenére a Jászkerület Kft. infrastrukturális fejlesztései folytatódnak és várhatóan
idén be is fejeződnek.
k. m.
November 10-én elkezdődtek a burkolat felszedésének munkálatai és a hónap végére befejeződik a Déryné Rendezvényházban a lift beépítése.
A Szabadtéri Színpadnál is elkezdődtek a felújítási munkák. A középső szektor üléseinek cseréje, a nézőtér térkövezése és a kerítés egy méltóan színvonalasra
történő cseréje várhatóan december végére megtörténik. A hangtechnikát szintén
felújítják a szabadtérin.
A mozi vizesblokkjának felújítási
munkálatai várhatóan november végére

befejeződnek. Új hang és fénytechnikai
is beépítésre kerül.
Az intézmény életében komoly bevételkiesés prognosztizálható, ugyanakkor a
kiadások is csökkenek a programok vis�szamondásával. Az igazán nagy érvágás a
mozi kényszerzárása. Az önkormányzati támogatás a rezsi és a bérköltségek fedezetére
elegendő. A mérleg szerint a bevételek és a
kiadások hozzávetőleg egálban vannak.
A fő problémát az jelenti, hogy az
államkincstár is késlelteti a kifizetéseket. A beruházási önköltséget ebben a
helyzetben nehéz előállítani, így finanszírozásai problémák léphetnek fel. A
programra fordítható pályázatok egy
részét átütemezik, másik részét online
rendezvényekre is fel lehet használni.
Mindezen nehézségek mellett nem kell
dolgozókat elbocsájtani.

4. oldal

Gazdaság
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Kormánytámogatást kapott
a Szatmári Kft. és a Jász-Plasztik Kft.
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Magas rangú állami kitüntetésben részesült Dr. Rédei
István, a CO-Op Star Zrt. elnök-vezérigazgatója

Jász-Nagykun-Szolnok megye, azon belül is főként a jászsági régió gazdasági és
társadalmi életében.
„Sok-sok közös munka van az elismerés mögött olyan kollégákkal, akikkel
sokszor a COOP-csoport megalakítása
óta együtt dolgozunk – fogalmazott a
kitüntetés átvétele után Dr. Rédei István.
A CO-OP Star Zrt. elnök-vezérigazgatója szerint az elismerést éppen a csoport
megalakulása óta eltelt negyedszázad
teszi különlegessé, ez ad okot büszkeségre. „Mindenkinek járna az elismerés,
aki ebben tevékenykedett. Ha egy veze-

tő elismerést kap, az mindenkié, aki itt
dolgozott, mindenkié, aki bízott benne,
aki elhitte, hogy azokkal a módszerekkel,
azokkal az elvekkel, amelyeket együtt
fektettünk le és következetesen viszünk
végig, sikert aratunk.” Rédei István arról is beszélt, hogy a magyar tulajdonú
COOP életében mennyire fontos szerepet tölt be a közösség segítése, a társadalmi felelősségvállalás: „Ha elindul egy
fa, és növekedésnek indul, a gyökereit
nem tudja elveszíteni. A COOP esetében ezekben a gyökerekben megvolt az
a társadalmi kapcsolatrendszer, amelyet
mindenki próbál megőrizni, például az
olimpiai mozgalom és a speciális igényű
gyerekek támogatásán keresztül. De ezen
kívül mindenki a saját cégénél igen erős
kapcsolatrendszerrel rendelkezik, amely
a lokális értékeket karolja fel, legyen
akár sport, akár kultúra, vagy az intézmények működtetésének terén, vagy az
életminőség javítása olyan embereknél,
akik vásárlóink, de egyben barátaink,
szomszédaink is.” Kiemelte ugyanakkor
azt is: a sikerhez meg kell felelni a mostani világ legnagyobb kihívásának, ami a
digitalizáció, az innováció és a versenyképesség. (Coop Star Zrt.)

lítói elemzéseket, teszteket is készítünk.”
– részletezte az irodavezető.
Talán az egyik legkényesebb terület
az adósságcsapdába került ügyfelek segítése, tájékoztatása, hiszen sok esetben az
érintettek nincsenek a kellő információ
birtokában, nem sejtik, hogy még a legrosszabbnak tűnő helyzetből is van kiút, és
még érdemes foglalkozni a saját ügyükkel.
„Ha homokba dugjuk a fejünket, ha
nem vesszük át a fizetési felszólítást, az
nem megoldás, mert a késedelmi kamat a
szerződés felmondása esetén a teljes tartozásra ketyeg, és előbb-utóbb jön a végrehajtás. Ha valaki úgy érzi, hogy nem tudja
tovább fizetni a hitelt, keresse fel a pénzintézetet, és érdeklődjön áthidaló megoldásokról (például futamidő hosszabbítás).”
– tanácsolta a szakember.
„Még abban az esetben is lehet kedvező a kimenetel, ha jogilag nem feltétlenül
az ügyfélnek van igaza. Pénzügyi nehézség esetén méltányossági kérelmet írunk,
amit ha elutasít a hitelintézet, még ott
a lehetőség, hogy a Pénzügyi Békéltető
Testülethez forduljunk. Az adatok szerint
– a banki elutasítást követően is – közel
50%-ban sikerül megegyezni ezekben a
méltányossági ügyekben a testület előtt.”
A szolnoki állandó pénzügyi tanácsadó irodát működtető Fogyasztói
és Betegjogi Érdekvédelmi Szövetség
(FÉBÉSZ) jászberényi székhelyű, de or-

szágos fogyasztóvédelmi tevékenységet
folytat, több megyeszékhelyen lát el tanácsadási tevékenységet. A civil szervezet
tizenhat éve folyamatosan valósít meg –
ha szükséges, játékos formában – általános
fogyasztóvédelmi és speciálisan pénzügyi
témájú oktató-nevelő programokat a gyermekektől kezdve az időskorú célcsoportok
számára. Tematikus kampányok, tájékoztatók, fogyasztóvédelmi magazinok, iskolai rendezvények, tanácsadások, családsegítő szolgálatoknál megvalósuló képzések
is szerepelnek palettájukon.
Jászberényben havonta két alkalommal állnak az ügyfelek rendelkezésére,
tekintik át a beérkezett megkereséseket
és fogalmaznak meg egyéni szakvéleményt. Telefonon és emailen keresztül
egyaránt – a személyes tanácsadás időpontjától függetlenül – választ adnak
az érdeklődők kérdéseire, ám ha valaki
inkább a személyes tanácsadást preferálja, legközelebb november 23-án 8.0014.00 óráig veheti igénybe az iroda széleskörű szolgáltatásait a Réz utca 1-3.
szám alatt. A szervezet honlapján (www.
penzügyitanacsadoiroda.hu), illetve a
Pénzügyi Navigátor Tanácsadó Irodahálózat Facebook oldalán folyamatosan
elérhetőek a jászberényi időpontok is, illetve a telefonszám, melyre ha sms-t küldünk, szakértő hív vissza minket, hogy
segítséget nyújtson ügyünkben.

A Magyar Érdemrend Lovagkeresztjét
adományozta Dr. Rédei Istvánnak, a
CO-OP Star Zrt. elnök-vezérigazgatójának Áder János köztársasági elnök. A
kitüntetéseket az október 23-i nemzeti ünnep alkalmából az Innovációs és
Technológiai Minisztériumban adta át
Schanda Tamás, a tárca parlamenti és
stratégiai államtitkára.

 folytatás az 1. oldalról
A pénzügyminiszter kiemelte; a munkahelyek védelmével, az adócsökkentések
folytatásával és a beruházások támogatásával Magyarország megerősödve kerülhet
ki a válságból, a járványt követően vis�szatérhet arra a dinamikus növekedési pályára, amelyen az elmúlt években haladt.
A magyar gazdaság 11,3 százalékos növekedést ért el a harmadik negyedévben
az előző negyedévhez képest, amely azt
mutatja, hogy a gazdaság egy közel teljes
tavaszi lezárást követően is gyorsan helyre
tud állni – emelte ki Varga Mihály. Mint
mondta: az uniós átlaghoz képest Magyarország kedvezőbb helyzete elsősorban
annak köszönhető, hogy a járvány jó gazdasági helyzetben érte az országot, és érvényesültek a kormány gazdaságvédelmi
intézkedéseinek hatásai.
Ezt mutatja, hogy az utóbbi hónapokban a munkaerőpiacon kedvezően
alakulnak a tendenciák, a béremelkedések
mértéke hozzávetőlegesen 10 százalék, a
beruházási ráta 28 százalékos értékével
pedig az unió élmezőnyébe tartozunk a
visszaesés ellenére is. Varga Mihály emlékeztetett: a koronavírus-járvány elleni küzdelemben a kormány álláspontja továbbra
is az, hogy a munkahelyek megtartása és

újak létrehozása a legfontosabb feladat.
Mint fogalmazott: ebben kulcsszerepük
van azoknak a vállalkozásoknak, amelyek
a járvány ideje alatt is fejlesztenek, ezért
a kormány több száz milliárd forintos
támogatási programokkal segíti ezeket.
A tárcavezető a beruházásokat ösztönző
intézkedéseket említve elmondta: a Nagyvállalati Beruházási Támogatási program
keretében eddig 281 milliárd forint értékű
fejlesztés valósul meg Magyarországon,
amelyhez 116 milliárd forint vissza nem
térítendő támogatás érkezett.
A száz százalékban magyar tulajdonú Szatmári Cégcsoport több mint húsz
éve a magyar gazdasági élet meghatározó
szereplője, legújabb, 1 milliárd 360 millió
forintos, raktárbázis-kapacitásukat növelő
beruházásukhoz a kormány 680 millió
forintos támogatást nyújtott. Az automatizált raktárral gyorsabbá és kiszámíthatóbbá vált a Szatmári-áruházak ellátása,
emellett új szaküzleteket is nyithatnak.
A Jász-Plasztik Kft. Nyíregyházán,
Nagyrédén és Jászberényben hajt végre
4,7 milliárdos kapacitásbővítést, így további export-igényeket tud kielégíteni. A
beruházásokhoz jelentős, 1,9 milliárd forint támogatást biztosít Magyarország kormánya. (Forrás: Pénzügyminisztérium)

Dr. Rédei István több mint két évtizede vezeti a jászberényi székhelyű COOP Star Zrt.-t elnök vezérigazgatóként.
A társaság irányítása alatt mára a COOPrendszer egyik legnagyobb franchise tagvállalkozása, csaknem 100 településen
126 boltot üzemeltet, amellyel 1200 embernek biztosít megélhetést. Dr. Rédei
István pályáját még az Egyesült Jászsági
Áfésznél, mint jogtanácsos kezdte. A cégvezetés mellett a COOP üzletlánc egyik
alapítójaként kezdetek óta igazgatósági
tagja a CO-OP Hungary Zrt.-nek, valamint elnöke az egyik regionális nagykereskedelmi vállalkozásának a TiszaCOOP Zrt.-nek, és a COOP rendszer
pénzügyi társaságának a CO-OP Hitel
Zrt-nek. Emellett a Jászsági Menedzser
Klub alapítójaként aktív szerepet vállal

Segítő kéz a
pénzügyekhez
Ingyenes fogyasztóvédelmi tanácsadásra várta a téma iránt érdeklődőket a Pénzügyi Navigátor Tanácsadó
Irodahálózat november 10-én, kedden. A városunkban már több mint
egy évtizede elérhető fogyasztóvédelmi információs segítségnyújtásról,
valamint a szervezet további szolgáltatásairól dr. Baran Alexandra irodavezető tájékoztatta lapunkat.
kazsimér
A Pénzügyi Navigátor Tanácsadó Irodahálózat díjmentes és hitelintézetektől
független szakértői támogatást biztosít a
lakosság számára konkrét pénzügyi panasz, vagy kérdés esetén is.
„Nem csak probléma esetén lehet
hozzánk fordulni, olyan jellegű kérdésekben is rendelkezésre állunk, mint egy
adott szerződés, vagy banki termék értelmezése, átnézése, kérelmek megírása, de
elég gyakoriak a biztosítási ügyek, a követeléskezeléssel, végrehajtással kapcsolatos
problémák, az aktuális támogatásokra
vonatkozó kérdések, a fogyasztóvédelmi
segítségnyújtás, sőt, termék összehason-

CSOPORT

PARTNER SZIGETI KFT.

A
várja meglévő és leendő partnereit az Ipartelep út végén, a 15. sz. alatt (KPM mellett)

Vas, lemez, akkumulátor, papír, műanyag átvétele.

Vas, lemez, akkumulátor felvásárlása
a legmagasabb napi áron.
Nyitva tartás: H-P: 7.00 - 14.30-ig.
Telefon: +36-57/415-212, +36-20/206-8588

5100 JÁSZBERÉNY, SZELEI ÚT 9407 HRSZ.
Tel.: 06-57/410-031, 06-30/488-6575,
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● Gépi földmunka
● Építési és bontási
hulladék befogadása

Környezet
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Praktikák
a növényvédelemben
Házi praktikák a növényvédelemben – Szelíd növényvédelem címmel tartott előadást november 4-én
Cserepkálóné Mirek Barbara, kertészmérnök növényorvos a JászPiacért
Egyület szervezésében.
A programsorozat ötödik előadásán
a kertészetekben, kiskertekben gyakran
megjelenő kártevők riasztásával, növényeink „immunrendszerének” erősítésével kapcsolatban értékes, hasznos
tanácsokat kaptak az érdeklődők. Szólt
a hasznos szervezetek élőhelyének növeléséről, illetve a károsítók életterének
redukálásáról. A legfontosabb természetesen mindenkor a megelőzés. Ne
hagyjuk, hogy növényeink elgyengüljenek, ezért nagyon fontos a termőhelyválasztás, a tápanyag-utánpótlás, a vetésforgó, vetési idő, a vegetációs idő, a
talaj és az öntözővíz minősége is. S ha
már meg történt, hogy növényeit kórokozók, gombák, tetvek lepik el, akkor
sokféle és igen elterjedt vegyszerek helyett válasszuk a biológiai növényvédelmet. Ma már nem hókuszpókusz
és varázslat, ha fürkészdarázs petét,
ragadozó atkát vagy patogén gombák
hiperparazitáit vetjük be a növényeinket megtámadók ellen.
Természetesen szó esett a jól ismert
házi praktikákkal gyártott szerekről

is, amelyeket gyakran nem megfelelő
arányban, módon használnak a kertészkedők, pedig nagyszerűen teljesítenek
a védekezésben: Neemfa olaj, narancsolaj, csalán, mezei zsurló, gilisztaűző
varádics, fehér üröm, fokhagyma. Ez
utóbbiról pontos receptet is adott Barbara. Fokhagymás olajos lemosó: Egy
egység növényi olaj+ egy egység zúzott
fokhagyma, állni hagyni 1 napot utána leszűrni, az olajat vízzel hígítani (4
ek. olaj + 4 dl víz) Nagyszerűen leviszi
a rózsákról a zöld tetveket, csak arra
vigyázzon mindenki, aki e szert használja, hogy a nap hűvös időszakában
alkalmazza, mert melegben könnyen
perzseli a növényt. A házi tej vagy savó
pedig jó szolgálatot tesz gomba- és vírusbetegségek ellen. Elkészítés: tejet
háromszorosára hígítva permetezzük a
növényt, pl a paradicsomot. Hatásos
szernek bizonyul.
A hallgatóság természetesen érdeklődött a poloskairtás módszeréről is.
Leghatékonyabb, ha még kora tavas�szal az anyapéldányokat begyűjtjük és
elpusztítjuk, ugyanis egy poloskából
nyár végére akár 500 db is lehet. Az
anyapéldányok 40 petét is rakhatnak
növényeink leveleire, amelyek generációi hozzák ezt a egyed számot –
mondta Cserepkálóné Mirek Barbara,
kertészmérnök növényorvos.
DM

A fenntartható települési közlekedésfejlesztés Jászberény belvárosában című
TOP-os projekthez kapcsolódó szemléletformáló kampány keretében a
Conselve térnél Bringás reggelire invitálták november 6-án reggel a kerékpárral munkába, iskolába igyekvőket. Az önkormányzat támogatásával átadott
egészséges harapnivaló vidámabbá tette az egyébként barátságtalan időjárású
őszi reggelt az arra kerekezők számára.

Megmenekültek
a sasok

www.jku.hu

Örökzöld díszfák
és bokrok a házi kertben
Az örökzöldek télen is szép látványt
nyújtanak a kertben, de tűrőképességük szűkebb. A biztos eredés
végett csak termesztőedényes vagy
konténeres formában neveltet ültessünk!

Két bajba jutott fiatal parlagi sast gyógyítottak fel a jászberényi Sasközpontban,
mindkettejüket szerencsésen szabadon
engedték az őszi hónapokban.
A Magyar Madártani és Természetvédelmi egyesület (MME), a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság (HNPI),
az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság
(ANPI) és a Fővárosi Állat- és Növénykert
(FÁNK) szakemberei együttműködésével
sikerült a két madarat megmenteni.
Az összegzés felidézi, hogy az MME és
a HNPI munkatársai a nyár közepén találtak egy szerencsétlenül járt fiókát az egyik
jászsági parlagisas-fészekben. A fióka lábára egy bálamadzag tekeredett, amely szinte
csontig hatolt a madár csüdjébe.
A szakemberek gyors mérlegelést követően az állatot Jászberénybe vitték, ahol
a Sasközpont állatorvosai látták el. Ezt követően a gyógyulás elősegítése érdekében
fizikoterápiás kezelésben részesült a FÁNK
állatorvosainak köszönhetően.
A példamutató összefogás eredményeként több hét után teljesen visszanyerte
erejét és elengedhetővé vált. Mint írják, a
másik sast az ANPI természetvédelmi őre
találta meg legyengülve a Hernád-völgyben
augusztus 18-án. A nemrég kirepült fiatal
parlagi sas komoly mérgezéses tüneteket
mutatott, így sürgős beavatkozás nélkül
elpusztult volna. A gyors segítségre szoruló
madarat Jászberénybe szállították, ahol a
Sasközpont állatorvosai rögtön ellátták.
A vizsgálatok megerősítették, hogy
az állat rágcsálóirtószeres mérgezést
szenvedhetett, ami az utóbbi időben
egyre gyakrabban okoz problémát parlagi sasoknál. A Sasközpont újonnan
épült, nagy belmagasságú kondicionáló
röpdéjének köszönhetően mindkét madár megerősíthette a szárnyizmait.
Az állapotuknak megfelelően az
aggteleki sast október 18-án engedték
el a szakemberek, míg a jászsági példány
november elején nyerte vissza szabadságát. A madarak sorsát az elengedést
követően GPS jeladók segítségével lehet
nyomon követni.
forrás: MTI
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Ültetni egész évben lehetséges a
fagyok beálltáig. Gyakori eset, hogy
nemkívánatos falat vagy csúnya kerítést kell eltakarni, erre az örökzöld
borostyán alkalmas. Jól tűri az árnyékos helyet, szép sárga virága szeptemberben októberben nyílik. Jól bírja a
városi szennyezett levegőt.
Bugac környéki homokpuszták
őshonos örökzöld bokra a közönséges
boróka. Jól bírja a száraz viszonyokat,
terméséből készül a borovicska pálinka. Kertekben ültethető a nehézszagú
boróka, alig egy és másfél méter magas, földre simuló cserje. Hosszú életű,
akár több száz évig is elélhet a tiszafa,
tőből elágazó bokor vagy fa. Lassan
nő, levele pedig mérgező. Az oszlopos változatát is forgalmazzák. Jellegzetes illatú örökzöld a thuja. A keleti
változatok jól elviselik a szárazságot,
hőséget, de kiheveri a lerágást is. Ismertebb változata az aranysárga thuja
aurea. A nyugati thuja magasabbra
növő bokor vagy fa. Már igényesebb,
a szárazságot kevésbé tűri. Nyirkosabb

Piaci körkép
A zord, szürke időjárás ellenére is
színpompás kínálattal várják a termelők vásárlóikat a Városi Piacon. A
járványhelyzetben különösen fontos
immunrendszerünk védelme, ehhez
kínálnak változatos zöldség és gyümölcsterményeket a helyi eladók.
A teljesség igénye nélkül burgonya, karfiol, tojás, saláta, káposzta,
fehér, hegyes erős és kaliforniai pap-

Molnár
Méhészet

FOLYTATÓDIK AZ
INGYENES MÉZ
HÁZHOZSZÁLLÍTÁS
JÁSZBERÉNYBEN!
Ha nem szeretne kimozdulni otthonról...
Ha nem akar cipekedni...
Ha gyorsan szüksége van mézre...

ÉLJEN A LEHETŐSÉGGEL!

Tel.: 57/403-492, 20/93-90-794,
70/538-18-21 vagy üzenetben a facebook.
com/Molnár Méhészet Jászberény/oldalon

VÁRJUK MEGRENDELÉSÉT!

párás helyen, de még félárnyékban is
szép marad. Sok változata van, így például a sárga levelű, gömb alakú, vagy
a keskeny oszlopos növésű. Közismert
karácsonyfa a lucfenyő. Zöld lombja
egész évben díszít, párás csapadékos
környezetben. Ha száraz, szennyezett
a levegő, már nem fejlődik jól és gyakran megtámadja a fenyőgubacstetű. A
nyírást jól bírja, ezért áthatolhatatlan
sövény kialakítására is alkalmas. Az
ezüstfenyő szárazabb talajon, páraszegény levegőn is szépen nő. Egyik legellenállóbb fenyőfajta, ezért városba is
ültethető. Napos helyen lombja kékesszürke vagy kékeszöld és nem kopaszodik fel. Oltott változata az egyik
legdrágább fenyőfajta. Jászberény meszes talaján igénytelen körülmények
között is megél a törpefenyő. Metszés
nélkül sűrűn ültetve szinte áthatolhatatlan kerítést alkot, hasonlóan mint
a tűztövis (Pyracantha), ami két három méter magasra nő. Apró virágai
illatosak, termése augusztusban kezd
pirosodni és október végéig, november közepéig díszít. Télen zöld lombja és a fehér hó érdekes színfolt. Termése a madarak tápláléka és a bokra
fészkelőhely. Sövénynek nevelve tanya
határolására is jó.
Szegedi Szilveszter
kertészmérnök
rika, paradicsom, bab, petrezselyem,
mogyoró, szőlő, körte, fűszerpaprika,
hagyma /vörös, lila, fokhagyma/, karalábé, répa, zöldség, tök,alma, retekfélék is megtalálhatóak a piacon.
A tél közeledtével már ízletes déli
gyümölcsökből is, mandarin, banán,
kivi, citrom és narancskínálatból egyaránt válogathatnak. Ezen felül mézet,
tejtermékeket, sajtokat, csalamádét,
kolbászféleségeket és még virágokat is
vásárolhatnak. Töltsék fel vitaminraktáraikat hazai termelőink változatos
árukészletéből!

Vásároljon
MAGYAR
termelőktől
MAGYAR almát!

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara,
a Földművelésügyi Minisztérium és
a helyi önkormányzat szervezésében.

Időpont, helyszín:

2020. november 21.
(szombat) 8.30 órától,
a Klapka György SZKI
tornaudvara (Hatvani út 2.)
Fajták: mucsu, golden,
starking, jonagold, jonatán,
idared
További információért kérem,
forduljon a helyi önkormányzathoz.

Automata színkeverés kül- és
beltérre egyaránt!
Egyedi színek,
nagy színválaszték.

Rövid idő alatt létrehozható és színkód
alapján bármikor újra kikeverhető.

Gyors kiszolgálás, kedvező árak.

Cement Diszkont

Gipszkarton impregnált, tűzgátló stb.
OSB 6 mm - 22 mm-ig óriási készletről.
Több fajta szén, fabrikett,
tűzifa kapható.
Lambéria, hajópadló.
Építőanyagok.
25 éve a lakosság szolgálatában.

Nyomdahibáért felelősséget nem vállalunk. Áraink az áfa-t tartalmazzák. Akciónk a készlet erejéig tart.
JÁSZBERÉNY, Nagykátai út 20/a.
Tel.: (57)505-300

SZOLNOK , Verseghy út 3.
Tel.: (56)524-090

KARCAG, Madarasi út 54/a.
Tel.: (59)500-139

www.qualite.hu

Jászberény, Szelei út vége Hrsz.: 9406. Telefon: 06-57/411-061
Ny.: h-p: 8-16, szo.: 8-12 óráig.
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Mozaik

www.jku.hu

75 éve történt
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Tanulj meg szörfözni
az élet hullámain!
Jászberény Város Önkormányzata
2017-ben kiírt egy pályázatot, „Szer
nélkül a teljes életért” címmel, a projekt még ma is tart. Ennek része volt
az az előadás, amelyet dr. Ördög János holisztikus orvostól hallhattunk
október 28-án este a főtéren található Mindfulness Központban.
Buschmann Éva

1944. november 15-én űzte ki a városból a németeket a II. ukrán hadsereg. Ennek emlékére a város 1945. augusztus 20-án leplezte le a hatalmas, ágyúgolyó
alakú, széles talpazaton álló műkő obeliszket. Beleznay Ferenc műszaki tiszt
tervei alapján készült el Csák József és Szabó László helybeli kőfaragók alkotása. 1956. október 27-én a jászberényiek ledöntötték az oszlopot.
Metykó Béla helytörténeti kutató (Kép forrása: Jász-Nagykun-Szolnok megyei Képeslaptár)

Parancstagadó
hősünkre emlékeztünk
 folytatás az 1. oldalról
Már korábban is kijelentette, nem
hajlandó azokra az emberekre támadni,
akiknek a gyermekei a tisztek gyermekeivel együtt játszanak. A szavát betartotta, megtagadta a parancsot, ám ezért az
életével fizetett.
Visszaemlékezések szerint a laktanya
udvarán dél körül leszállt egy helikopter,
vélhetően statáriális bíróság érkezett rajta. Felelősségre vonták a parancsnokot,
kivégezték és a laktanya udvarán megszégyenítő körülmények között elföldelték.
1957-es kihantolását követően egy szovjet katonai temetőben helyezték el névtelen szovjet katona sírfelirattal.
A kivégzés után idegenből érkezett
szovjet katonai alakulatok három irányból rohanták le a várost, a főtér mintegy
másfél órás tűzharc helyszíne lett. A főtemplom tornya megsemmisült, a rajta
lévő Szent Korona másolatával porba
hullott és a templom tetőzetének egy
része is leégett. A szovjetek támadása
következtében a főtér épületeiben jelen-

tős károk keletkeztek. A támadó szovjet
csapatok elfoglalták a városházát, a járási
kiegészítő parancsnokságot, majd a Dózsa György laktanyát is, melyet ki is fosztottak. A tűzharc mérlege két millió forintnyi kár, hatvannál több sebesült, hat
magyar és három szovjet halott katona.
A kivégzett laktanyaparancsnok nevét a mai napig homály fedi, az 1956os magyarországi szovjet intervencióval
kapcsolatos adatokat Oroszországban
75 évre titkosították, így 2031-ig ezek az
iratok nem kutathatók. A szovjet katona
az orosz hatóságok szerint áruló, parancsmegtagadó, a mi szempontunk szerint
viszont hős, méltán tekinthetjük őt Jászberény 1956-os mártírjának.
A helytörténeti kutató zárszavában
felhívta a jelenlévők figyelmét, noha
november 4-e gyásznap városunk számára, a hazaszeretet ragyogó példáját
bemutató szovjet parancsnoknak hála,
dicsőnap is egyben. Az ünnepi megemlékezés a városi szervezetek díszkoszorúinak elhelyezésével ért véget.

A résztvevőket Suhaj Csilla programszervező köszöntötte, aki elmondta, hogy a pályázat törekvése, hogy az
emberekben, a fiatalokban ne induljon el a függővé válás folyamata, és ne
kelljen szembenézni ezáltal az elvonási, lemondási tünetek gyötrelmeivel,
egészségük, emberi kapcsolataik megromlásával.
Dr. Ördög János – a Lelki Köldökzsinór Egyesület elnöke, tudatosság-tréner – bevezetőjében elmondta,
hogy a függőséget sem maradéktalanul
leküzdeni, sem eredményesen megelőzni nem tudjuk. Ellenben, ha a gondolkodásunkat megváltoztatjuk a világról,
önmagunkról és a függőséghez vezető
téves „hiány-tudatot” kicseréljük arra a
tényre, hogy mindannyian egyformán
értékesek vagyunk, és a jelen pillanatban is mindenünk megvan ahhoz, hogy
megelégedett, boldog és teljes életet élhessünk, akkor ebben a tudatosságban
kiteljesedik az életünk, és nem fogunk
hiányt szenvedni semmiben.
„A szerfüggőség gyökere ugyanis
mindössze az öntudatlan, ítélkező emberi elmében létezik. Rá kell arra ébrednünk, hogy az életünk már most is
teljes. A szenvedés a tudatos jelenlétben
megszűnik, mert elfogadjuk azt, ami
itt és most van, nem vágyunk másra,
szebbre, jobbra, többre. És paradox
módon éppen ettől a megváltozott
hozzáállástól lesz az életünk teljesebb,
boldogabb, egészségesebb!” – hallhattuk az előadótól. Hozzátette, a tudatos
jelenlét elfogadó/megengedő hozzáállásával, az elégedetlen elme lecsendesedésével rátalálunk egy másik világra,
egy olyan boldog és megelégedett világra, amelyben a függőség nem létezik,

A Jászberény
Városi Önkormányzati
Bölcsőde
januári kezdéssel

szakképzett
szakácsot
keres.
Az önéletrajzokat
kizárólag a
bolcsode@pr.hu
e-mail címre várjuk.

Termelői méz
Alföld Autóház Kft.

Jászberény, Nagykátai út 25. Tel.: 06-57/515-230
Nyitva: h-p: 8-17 óráig.
www.alfold-autohaz.hu
* Az autó illusztráció. A jelen hirdetés tájékoztató jellegű, nem teljeskörű és nem minősül ajánlattételnek. További részletekért látogasson el márkakereskedésünkbe. Az ajánlat visszavonásig érvényes.

● propolisz
● virágpor
● méhpempő

Csomor Családi Méhészet
Jászberény, Sólyom u. 13.
 06-30/483-07-90

INGYENES KISZÁLLÍTÁS
JÁSZBERÉNY TERÜLETÉN!
A hét minden napján lakásunkon
is várjuk vásárlóinkat!

csak az van, ami itt és most van, és ez
éppen elég.
Dr. Ördög János rávilágított arra,
ha „jól érezzük magunkat a bőrünkben”, akkor minden alapvető szükségletünk ki van elégítve. Ha nem jól éljük
meg a mindennapokat, rossz érzésünk
van, akkor bizonyára valamilyen kielégítetlen szükséglet húzódik meg a
háttérben. Ha őszintén megvizsgáljuk,
ezek a szükségletek azonban nem valósak, vagy túlzók, és főleg vélt anyagi
hiánytudatból erednek.
Az est folyamán betekintést nyertünk az emberi szükségletek mibenlétébe is. Egyfelől vannak a nyilvánvaló
fizikai-biológiai szükségletek, az alapvető dolgok, mint például a táplálék,
valahová tartozás, az elismerés, a tudásvágy, az esztétika, az önmegvalósítás,
amelyek valóban fontosak az emberi
jólét számára.
Másfelől léteznek olyan láthatatlan
szükségletek, amelyek az emberi értékrendünket adják, azonban ezek lelkiszellemi síkon érhetők el. Ilyenek: a
feltétlen elfogadás, a végtelen türelem,
a kezdők kíváncsisága, a megelőlegezett bizalom, az intuitív könnyedség,
a bölcsesség, az elengedés. Ezek mind
lelki-szellemi szükségeltek. Ezek hiányában hiába van meg mindenünk a
fizikai síkon, mégis hiányzik valami.

Feszültek, nyugtalanok, boldogtalanok
maradunk.
Az előadó a folytatásban felsorolta
a leggyakoribb függőségeket: alkohol,
dohányzás, drog (gyógyszer), étel/ital,
játék (számítógép), internet, szex (társfüggőség), vásárlás, munka- (tanulás) és
információ-függőség. Mindannyiunk
legalattomosabb függősége azonban a
függőség saját hangulat-ingadozásunktól és a rágódó, aggódó, előítéletes, kritikus, türelmetlen, bizalmatlan gondolatainktól!
Az előadás során képet kaptunk
arról, hogy az emberek többsége a reggeltől estig tartó, folyamatos gondolkodásba fárad bele – miközben maga
a gondolkodás a gondjaink, stresszünk,
boldogtalanságunk forrása!
Erre a függőségre a megnyugtató
megoldás, ha tudatosan a jelenre figyelünk. A tudatos jelenlétet az egyesület
mindfulness-tréningjein tanulhatjuk
meg egy életre és tapasztalhatjuk meg
áldásos következményeit az élet minden területén. Amikor elkezdünk a
jelenben szeretni, a félelem, az ellenségek, a függőség eltűnnek a „kínálatból”. A szeretet pedig nem tesz kivételt,
nem szab határokat. Minden esetben
önmagunk szeretetével indul, és a továbbadással áramlik. A szeretet éltet
mindannyiunkat!

Színes
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Grafikai reflexiók páros tárlata

November 11 éjféltől az ország bezárkózott, így sajnos egy jó ideig a kedd
este a Lehel Film-Színház galériáján
megnyitott Grafikai reflexiók című kiállítással el kell búcsúznunk legalább
harminc napig a közösségi élményektől. Bugyi István és Lisányi Endre grafikáit Maldrik Gábor zománcműves
ajánlotta figyelembe. A rendezvényen
zenei aláfestéssel Burai Balázs zongoraművész működött közre.
Kárpáti Márta
Reflektálunk, véleményt alkotunk,
kifejezzük gondolatainkat, érzéseinket
szóban, tettben, cselekedetben. Ezúttal a két művész a képzőművészet
eszközeivel, jelesen grafikával feleltek
az élet őket foglalkoztató kérdéseire.
Maldrik Gábor a művek egymáshoz
igazodását, kölcsönhatásukat, kivetített energiájukat, a források eredetét
tárta a közönség elé. A kiállító művészek egy részről azonos gondolkodásúak, más szempontból eltérő módon
fejezik ki magukat. Lisányi Endre elméleti megközelítésből tudományos,
egyetemes, művészettörténeti majd
képzőművészeti felfogásból közelít
egy-egy témához. A gondolati szikrák a fenti szinteket bejárva ideológiai
síkon alaposan átgondolt hosszas alámerülés után várják, hogy különféle
technikákkal, anyagokkal találkozva

reprodukálják az elmélyülés reflexióit. Az ábrándok a megfelelő fókuszbeállítást követően mélyen átgondolt
formalitás, színharmónia övezte műalkotássá válnak. Endre sokrétű tevékenysége a lappangó fiatal tehetségeknek inspirációt nyújt, csakúgy mint a
szakma tapasztalt művészeinek.
Bugyi István József másfajta gondolatrögzítést nyújt. Az ősi csomózási
technika visszafejtésével található meg
az az üzenet, amit a bensőjében folyton
forrongó ifjú művész közölni akar. A
neves alkotótelepek alapítója és résztvevőjeként ő maga is gyűjti az ismereteket. A megszerzett tudást szívesen
közvetíti a művésztársak felé.
A továbbiakban Maldrik Gábor
a hely szellemiségéhez mérten „szinkronizálta” a falakon elhelyezett műalkotásokat. A szemek zarándoklata a
műértő vezető segítségével végigsétált
a széles spektrumú tárlaton. A képek
a tudat mélyéről előhozzák elveszett
belső iránytűnket, amely rámutat milyen kölcsönhatásban vagyunk saját
magunkkal, környezetünkkel, formált épített világunkkal, bolygónkkal. A képek egy része kaput nyit a
Távol-kelet tájaira, a zen spirituális
világába. Mértékletes, megfontolt

gondolatokat, cselekedetekbe ültetett
vonalvezetést, játékosságot látunk a
megelevenedett alkotásokon. Más részük hazai tájakra, például Visontára
mutat, ahol a képbe beleláthatunk
légi-felvételt vagy akár fametszetet is.
A képek kérdéseket tesznek fel gyarapodó világunk alakulásáról. A változás
szele kristálytiszta vonalat húz a pazarlásunk és kényelmünk felé. Az evolúció tükröt mutat, elmélyülésre késztet.
Határaink szétfeszítik a képkereteket,
túl is nyúlnak az alkotásokon.
Sérült korunkra gyógyír egy ilyen
képzőművészeti találkozás, ahol az alkotó, a befogadó és a mű a képeken keresztül él át gondolati-szóbeli párbeszédet.

www.jku.hu
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Könyvtár-kapu

Kedves Olvasóink! A koronavírus miatt kialakult helyzetben könyvtárunk
nem látogatható, mégis szeretnénk,
ha Önök ezen időszak alatt is könyvekhez, olvasnivalóhoz juthatnának.

Ezért november 16.
és december 11. között a Jászberényi
Városi Könyvtár az
alábbi módon teszi
lehetővé a dokumentumok kölcsönzését:
- A kölcsönözni
kívánt
dokumentumok listáját hétfőtől péntekig 9:00-15:00 óra között
a könyvtár központi telefonszámán: 06/57/505-400, Facebookoldalunkon: Jászberényi Városi Könyvtár vagy e-mailben: jaszkonyvtar@
gmail.com címen adhatók.
Személyes kölcsönzésre és könyvtárközi kérésre nincs lehetőség.
- A könyveket a kérés leadását követő napon 10:00-12:00 óra között veheti át személyesen a Jászberényi Városi

Könyvtár épületének (Jászberény, Bercsényi út 1.) hátsó, Dózsa György út
felőli bejáratánál.
- Az előre összekészített könyvek
eldobható papírtasakban kerülnek átadásra.
A könyvtár épületébe
a dolgozókon kívül
belépni tilos.
- A visszahozott
könyveket a könyvtár hátsó bejárata
előtt található kocsiban helyezheti el.
A visszahozott könyvek
minden esetben ózongenerátoros fertőtlenítésen esnek át.
- A kölcsönzési határidő a korábban és az újonnan kölcsönzött
dokumentumok esetén automatikusan meghosszabbodik a veszélyhelyzet
megszűnéséig. Ez idő alatt és ezt követően 30 napig késedelmi díjat nem
számítunk fel.
Türelmüket köszönjük!
A Jászberényi Városi Könyvtár
munkatársai

Oktoberfest, egy kicsit másképp
A Jászberényi Nagyboldogasszony
Katolikus Óvoda, Kéttannyelvű Általános Iskola és Gimnáziumban
Palencsár Ezsébet tanárnő évek óta
nagy lelkesedéssel szervezi az őszi
szünet előtti „Oktoberfest” ünnepünket, melyen az alsós német
kéttannyelvű osztályokba járó nagyboldogos kisdiákok számot adnak
német tudásukról játékos mondókák, dalok, mesék keretében.
Ilyenkor a szülők, és a többi kisdiák is
élvezettel nézik meg egymás produkcióját.
Az idén ez egy kicsit másképp alakult. Lelkesedésben, előkészületben
nem volt hiány, hanem a kialakult
vírushelyzethez alkalmazkodva kis létszámú csoportokban tudtak a gyerekek

szerepelni, a szülőket pedig hamarosan
a honlapunkra felkerülő műsoros videóval tudjuk meginvitálni.
Látható, hogy a heti 4-5 órás nyelvi tanulásnak köszönhetően már első osztályban néhány hét alatt mondatokat tudnak
alkotni, verseket, énekeket tudnak elmondani, és így lépésről- lépésre jutnak el sokan nyolcadikos korukra a nyelvvizsgáig.
Visszatérve az „Oktoberfesthez”,
a gyerekek is megkapták az ünnepség
végén a jutalmukat: elismerő oklevelet,
stílszerűen igazi bajor perecet, és német
Kinder csokoládét.
Felkészítő tanárok voltak: IlonkaKalla Eszter, Palencsár Erzsébet, Donkó- Németh Nóra, Forgácsné Benedek
Zsuzsanna.
Kelemen Csilla

Szeretetszolgálat Jászberényben 1950-től
Újabb, értékes kiadvány jelent meg
dr. Suba Györgyné tollából, ezúttal a
szeretetszolgálat jászberényi történetéről olvashatunk, illetve az első 60
évről, tekintettel arra, hogy az utolsó
évtized történéseit Buschmann Éva:
A jászberényi Szent Klára Idősek
Otthona címmel egy összefoglaló
munkában rögzítette. A kötet így is
hiánypótló, hiszen eddig ilyen nagy
terjedelmű, alapos munka nem jelent meg a témában, csak egy-egy
rövidebb összefoglaló.
Amint azt már korábban megszoktuk, dr. Suba Györgyné alaposan utánajárt a témának. Elsősorban a kötet
inspirálói, Szalóki Miklós és Szatmári
Antalné nyugalmazott intézményigazgatók személyes iratai és visszaemlékezései,
valamint a Jász Múzeumban elhelyezett
háztörténeti krónikák lapjai, több ezer
fénykép, továbbá a Besenyi Vendel helytörténeti kutató által lemásolt Felvételi
napló (törzskönyv) képezte a kutatás
kiinduló alapját. Ezt egészítette ki a
szerző levéltári anyagokkal, valamint a
még működő rendek megőrzött irattári anyagaival, visszaemlékezésekkel és a
korabeli sajtócikkek, az internet kínálta
publikációk információival.
A bevezetőben a mű céljáról így fogalmaz: „E munka célja, hogy emléket
állítson azoknak a kedvesnővéreknek,
szerzeteseknek, akik a kommunista
rendszer áldozatai lettek a szerzetesrendek feloszlatásával. Pedig a társadalom-

nak szüksége lett volna rájuk, hiszen ők
azelőtt oktattak, betegeket ápoltak, elesetteket gyámolítottak – és ami a legfőbb –, imádkoztak mindannyiunkért.”
Amint az köztudott, 1950 nyarán
az országhatár mentén élő szerzeteseket több kolostorba internálták, ezek
között az egyik legjelentősebb volt a
jászberényi internálótábor. A
rezsim célja az volt, hogy a katolikus egyházzal kikényszerítsenek egy egyezményt, melyet
soha nem kívántak megtartani! Ezt az egyezményt 1950.
augusztus 30-án írták alá, és
szeptember 7-én elnöki tanácsi rendelettel megvonták
a szerzetesrendek működési
engedélyét. Ezzel egy időben az idős, magatehetetlen
szerzetesekről is gondoskodniuk kellett. Ezért jött létre
a Római Katolikus Szeretetszolgálat, melynek keretében
megalapították Jászberényben
– a volt ferences kolostorban
– a II. sz. Állami Szociális Betegotthont. Ennek mintegy
70 éve! Az intézmény állami
fenntartású, egyházi jellegű intézmény
lett, melyben az idős szerzetesnővéreket
helyezték el. 1991-től teljesen egyházi
kezelésbe került, a Római Katolikus
Egyházi Szeretetszolgálat jászberényi
otthonaként, majd Szent Klára Idősek
Otthona néven működik jelenleg is.
A könyv második részében az intéz-

mény mindennapi életéről olvashatunk.
Számomra igen érdekes volt a könyvet
olvasva, illetve 1991/92-ben látva az ottani életet, hogy a szerzetesnővérek idős,
beteg mivoltuk ellenére tevékenyen kivették a részüket az otthon fenntartásából. Azontúl, hogy naponta szentmisén
vettek részt, elvégezték a rendi imádsá-

gaikat, ellátták a ház körüli munkákat
is: sekrestye, konyha, mosoda, takarítás, ünnepek megszervezése, az ágyban
fekvők ápolása stb. Igen szépek voltak
a nővérek kézimunkái, hímzései, sőt az
ott élő szerzetesek rendi ruháit bemutató babakiállítás is. A közösség a bekerülő
nővér mindennapjait kísérte, tette szeb-

bé egészen a végső nagy útig!
A rengeteg kép között örömmel
fedeztem fel az 1993 nyarán készült
csoportképet, amikor francia cserkészekkel két hetet együtt dolgoztunk
az intézményben, felújítva-lefestve
régi bútorokat, és bekapcsolódva a
terménybetakarítás munkáiba.
Az írás legizgalmasabb
része a 162–274. oldalakon
olvasható
arcképcsarnok,
mely több száz nővér életrajzát tartalmazza ábécérendben.
Ezt követi az itt dolgozó férfi
szerzetesek rövid bemutatása. Ugyanitt olvashatunk az
otthonban szolgálatot teljesítő lelkészekről, akik éveken
keresztül látták el a nővérek
lelki gondozását, gyóntatását,
szentmisét mutattak be, illetve részt vettek örömeikben,
elkísérték őket a temetőig.
Természetesen a szeretetszolgálat vezetői és az intézmény
igazgatói is bemutatásra kerültek.
Vannak, akik azt mondják, hogy a függeléket nem
is érdemes elolvasni, vagy fellapozni,
mert a lényeg már leírásra került. Én
azonban ezzel a fejezettel kezdtem az
olvasást, hiszen itt vannak felsorolva
a jászberényi Újtemető sírkertjében
nyugvó nővérek adatai. Néhányuk arca
is megjelent emlékezetemben. Ugyancsak a függelékben olvashatjuk a mun-

katársak névsorát.
Segíti a könyv forgatását, a téma
feldolgozását a forrásjegyzék, a névmutató és a helynévmutató, melyek
elmaradhatatlan kiegészítői dr. Suba
Györgyné munkáinak.
A nyomdai feladatokat a debreceni
Kapitális Nyomda Kft. végezte, így olyan
kiadványt vehetünk a kezünkbe, melyet
a tartalom megismerése előtt is örömmel
forgathatunk, lapozgathatunk.
A könyv kiadója a Jász Helytörténeti Kör és a Jászapátiak Baráti Egyesülete. Támogatták a Jászok Egyesülete,
„A Jászságért” Alapítvány, az Emberi
Erőforrások Minisztériuma, Jászberény
Város Önkormányzata, magán és közéleti emberek, valamint az előfizetők
széles tábora, akiknek neve szintén olvasható a könyv utolsó lapjain.
A kiadvány a kitűzött célját messzemenőkig elérte: méltó emlék állítódott
az itt élt kedvesnővéreknek, megörökítve életüket, mindennapjaikat, életük
utolsó éveit-óráit.
Szívből ajánlom mindenkinek, aki
a téma iránt érdeklődik, lokálpatriótának, avagy csak a közelmúltunk iránt
érdeklődőnek.
(Dr. Suba Györgyné Kocsis Julianna: Szeretetszolgálat Jászberényben
1950-től. Jász Helytörténeti Kör –
Jászapátiak Baráti Egyesülete, Jászberény, 387 oldal)
Gyöngyös, 2020. 10. 14.2020.
fr. Varga Kamill ofm
ferences testvér

8. oldal
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Tisztelt Olvasóink!
A Jászkürt Újság
következő lapszáma

december 3-án
jelenik meg.
Friss híreinket, cikkeinket
a jku.hu weboldalon és a
Berénycafé Facebook oldalunkon továbbra is megtalálják!

Egészségügyi ügyeletek
Gyógyszertárak
Orvosi ügyelet
november 19. csütörtök
november 25. szerda
PatikaPlus (volt Elixír)
Jb., Tesco,
Tel.: 506-930

Kossuth Gyógyszertár
Jb., Kossuth út 92.
Tel.: 411-368

november 20. péntek
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

november 26. csütörtök
Mérleg Gyógyszertár
Jb., Bercsényi út. 10.
Tel: 410-834

november 21. szombat
PatikaPlus (volt Elixír)
Jb., Tesco,
Tel.: 506-930

november 27. péntek
PatikaPlus (volt Elixír)
Jb., Tesco,
Tel.: 506-930

november 22. vasárnap
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

november 28. szombat
Kossuth Gyógyszertár
Jb., Kossuth út 92.
Tel.: 411-368

november 23. hétfő
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

november 29. vasárnap
Szentháromság Patika
Jb., Lehel Vezér tér 14.
Tel: 502-635

november 24. kedd
Szentháromság Patika
Jb., Lehel Vezér tér 14.
Tel: 502-635

november 30. hétfő
Kossuth Gyógyszertár
Jb., Kossuth út 92.
Tel.: 411-368

Tisztelt Betegek! Tájékoztatni kívánjuk, hogy az orvosi
ügyelet jelenleg az alábbi eljárásrend szerint működik,
melyet kérjük, szíveskedjenek
betartani: légúti panaszokkal
rendelkező és/vagy lázas betegek a személyes megjelenés
helyett hívják a 06-70/3703104-es telefonszámot!
• Az ügyelet épületének ajtaja továbbra is zárva van,
ezért kérjük, csengessenek!
• A szakszemélyzet a kikérdezést követően, amennyi
ben nem észlel COVID
gyanús tüneteket, beengedi önöket a váróhelyiségbe, ahol kérjük,
szíveskedjenek az 1 méter
távolságot megtartani!
• Kérjük, érkezéskor és távozáskor használják a betegvárókban kihelyezett
kézfertőtlenítő szert.
• A váróhelyiségben a szájmaszk használata továbbra
is kötelező!

Közérdekű telefonszámok
J.V.V. Nonprofit Zrt. 24 órás városüzemeltetési ügyelet: 06-57/411933; Ebrendészeti telep: 06-20/506-0691; Magyar Közút hibabejelentő
központi szám: 06-56/819-440; Gázszivárgás és üzemzavar bejelentése:
06-80/300-300; Áramszolgáltató hibabejelentő: 06-80/38-39-40; Közvilágítás hibabejelentő munkaidőben: 06-57/505-769; Közvilágítás karbantartás 24 órás ügyfélszolgálat: 06-57/657-951; T.R.V. Zrt. Csőtörés
jelzése 24 órás: 06-57/415-132; T.R.V. Zrt. szennyvíz ágazat 24 órás:
06-70/450-8695; T.R.V. Zrt. vízágazat központi telefonszám: T.R.V. Zrt.
műszaki hibabejelentő ingyenesen hívható telefonszáma: 06-80/205-157;
T.R.V. Zrt. telefonos ügyfélszolgáltatás ügyfélfogadási időben: Ügyfélfogadási idő: hétfőn, kedden 8-15, szerdán 12-18 óra között. Elérhetőségeink a vizcenter.hu ill. a trvzrt.hu honlapján találhatók.; Hulladékszállítás,
szelektív hulladékgyűjtő szigetekkel kapcsolatos bejelentések: 06-57/411933, 06-57/411-643; Mezei Őrszolgálat: 06-30/335-1039; Közterületfelügyelet: 06-57/505-752; Hulladékdíj számlázás: 06-57/411-651; Hulladékszállítás: 06-57/411-933, 06-57/411-643.

Jászkürt

Újság
Jászberény város lapja

Jászberény város közéleti hetilapja
mb. főszerkesztő: Kárpáti Márta
Telefon: 06-30/334-6784, e-mail: karpati.marta@vvzrt.hu
Munkatársak: Kazsimér Nóra, Ács Tibor. Tördelő: Szabó Mihály
Szerkesztőség: Jászberény, Bercsényi út 1/A. (Ifjúsági Ház),
e-mail: berenyiujsag@gmail.com Hirdetések: 06-30/651-1098
Lakossági hirdetések felvétele a heti újságba hétfő 16 óráig.
A hirdetések képi- és szöveges tartalmáért a hirdető felelős!
Kiadó: Jászberényi V.V. Nonprofit Zrt. Felelős kiadó: Horgosi Zsolt vezérigazgató
Nyomda: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, Lajosmizse
Terjesztés: Tuti-Peso Kft. Tel.: 06-57/501-480

Jászkürt Újság

Márkakereskedés

Jász-Autóház Kft.
Nyitva tartás: H-P: 8 - 17 óráig
Jászberény, Jásztelki út 73.

Tel.: 57/504-010

Škoda, Volkswagen, Seat, és
Volkswagen
tehergépkocsi
hivatalos
márkaszerviz.

2020. november 19.

Vitézkedtek
a focisták

A szigorodó járványügyi intézkedések
miatt zárt kapus meccsekkel fejezi be
az őszi szezont a Jászberényi FC.
Szőrös Zoltán
Német Gyula gárdája az augusztus
elején indult pontvadászat során jóval az
előzetes várakozások felett szerepel. Bár
egy mérkőzés még hátravan az idényből,
s a program szerint két fordulót tavaszról
is előrehoznak, a téli szünetet minimum
a dobogó második fokán tölti a JFC.
A nyáron 20 csapatosra bővített
mezőnyben az eddigi 18 játéknapon 14
győzelem mellett 2-2 döntetlen és vereség a mérleg, és sokszor örvendeztették
meg látványos, gólerős játékkal a szurkolókat. Idegenben is nagyon eredményesek voltak Szöllősiék, az utóbbi két
fordulóban az Egert 3-1-re, a Diósgyőr
II-t 1-0-ra verték. A vetélytárs Tiszakécske előnye – bár kétszer is úgy jutott
3 ponthoz, hogy ellenfelük nem tudott
kiállni – csak két pont, így még akár az
élen is lehet változás. November 22-én
vasárnap 13 órától a Debreceni VSC
második csapatát fogadják a mieink,
sajnálatos módon üres lelátók előtt. A
JFC egy héttel később is hazai környezetben lép pályára, november 29-én a
Tiszaújváros ellen, majd december 6-án
Sajóbábonyban zárják a bő négy hónapos menetelést.

Fotó: Lehel HC Amatőr
Jégkorong. A Jégkorongbajnokság IV osztályának B csoportjában hazai pályán fogadta ellenfelét a Lehel HC Amatőr gárdája. A vendég FTC-Telekom
már 2-0-ra vezetett és innen fordítottak a berényi hokisok, majd a befejező
harmadban végül is biztos 5-3-s győzelmet arattak.

Fogorvosok
Értesítjük a lakosságot, hogy a felfokozott járványügyi helyzetre való tekintettel a fogorvosi ellátás a következő
képen alakul a fertőtlenítési és védekezési szabályok betartása miatt:
• a rendelés első órájában kizárólag sürgősségi ellátás történik (fáj, duzzad,
lüktet, vérzik, stb.).
• a NEM sürgősségi beavatkozások ellátását csak előzetes telefonos bejelentkezés alapján tudjuk vállalni korlátozott
számban. Időpont-egyeztetés kizárólag
rendelési időben!
• Kérjük, érkezéskor és távozáskor használják a betegvárókban kihelyezett
kézfertőtlenítő szert.
• A váróhelyiségben a szájmaszk használata továbbra is kötelező!
Értesítjük Jászberény város lakosságát,
hogy 2020. június 1-től a szombati fogorvosi készenlét bizonytalan ideig szünetel.
Fogorvosi hétvégi ügyeleti ellátás: Szolnok, Móra Ferenc u. 9. sz. szombat, vasárnap: 7-15 óra között. Tel.: 56/429-937

Gyermekorvosok
• Dr. Szőnyi József
IV. SZ. GYERMEKKÖRZET
Rendelő: 06-57/405-914,
mobil: 06-70/208-0799,
e-mail: drszonyi@invitel.hu
I. SZ. GYERMEKKÖRZET
Rendelő: 06-57/405-997,
mobil: 06-70/208-0799,
e-mail: 1.gyermekkorzet@invitel.hu
• Dr. Ragó Edit
Rendelő: 06-57/400-072
• Dr. Baranyi Zsuzsanna
Rendelő: 06-70/394-3491.
e-mail: doktornenibt@gmail.com
• Dr. Andics Boglárka
mobil: 06-20/505-8280.
MINDEN
MÁRKA
karosszéria
javítását és
fényezését is
vállaljuk.

Fotó: Pesti József
Bozsik kupa. Kellemetlen, ködös idő fogadta a Bozsik fesztivál idei utolsó szabadtéri rendezvényét vasárnap délelőtt, ám ennek ellenére a környékbeli településekről érkező U7 és U9-es focipalánták izgalmas csatákat vívtak egymással.

Háziorvosok
Minden jelentkezés előtt telefonos egyeztetés szükséges
a háziorvossal.
I. számú orvosi körzet
Dr. Horváth László betegvizsgálat
Rendelő: Jászberény, Thököly út 13.
telefon: 406-216
email: lacidoki2@freemail.hu
II. számú orvosi körzet
Dr. Bakó Ibolya távkonzultáció
Rendelő: Jászberény, Thököly út 13.
telefon: 401-381, 30/928-8702
email: drbakoibolya@invitel.hu
III. számú orvosi körzet
Dr. Oldal Edit távkonzultáció
Rendelő: Jászberény, Thököly út 13.
telefon: 406-216
email: droldaledit@invitel.hu
IV. számú orvosi körzet
Dr. Szövérfi Károly távkonzultáció
Rendelő: Jászberény, Kossuth Lajos u.
120. telefon: 407-742, 30/207-0474
email: drszoverfi@freemail.hu
V. számú orvosi körzet
betöltetlen, helyettesítő háziorvos:
Dr. Takács Tamás betegvizsgálat
Rendelő: Jászberény, Thököly út 13.
telefon: 887-732, 30/262-3616
email: drtakacs@invitel.hu
VI. számú orvosi körzet
Dr. Harmat Ibolya távkonzultáció
Rendelő: Jászberény, Kossuth Lajos u.
120. telefon: 655-187, 20/391-8718
email: dr.harmat.ibolya@gmail.com
VII. számú orvosi körzet

Dr. Lakatos Elvira betegvizsgálat
Rendelő: Jászberény, Thököly út 13.
telefon: 500-495, 30/495-8208
email: lakatos.elvira25@gmail.com
VIII. számú orvosi körzet
Dr. Antonio da Rocha betegvizsgálat
Rendelő: Jászberény, Kaszás u. 8. fsz. 2.
telefon: 407-040, 30/928-8707
email: antonio@invitel.hu
IX. számú orvosi körzet
Dr. Zsólyomi Katalin betegvizsgálat
Rendelő: Jászberény, Thököly út 13.
telefon: 30/754-5039
email: dr.zsolyomi.katalin1@gmail.com
X. számú orvosi körzet
Dr. Ágyi Zoltán távkonzultáció, Dr.
Ágyi Éva betegvizsgálat
Rendelő 1: Jászberény, Thököly út 13.
telefon: 400-720, 20/469-5326
Rendelő 2: Jászberény, (Portelek) Fő út
22. telefon: 658-280, 20/469-5326
email: dragyizoltan@gmail.com
XI. számú orvosi körzet
Dr. Cseresnyés Marianna betegvizsgálat, 2020.04.12-től távkonzultáció
Rendelő: Jászberény, Nádor u. 3. fsz. 26.
telefon: 502-060, 20/920-8422
email: m.cseresnyes@cherrymed.hu
XII. számú orvosi körzet
Dr. Takács Tamás betegvizsgálat
Rendelő: Jászberény, Thököly út 13.
telefon: 401-389, 30/262-3616
email: drtakacs@invitel.hu
XIII. számú orvosi körzet
Dr. Básti Mária betegvizsgálat
Rendelő: Jászberény, Thököly út 13.
telefon: 404-520, 30/891-1416
email: bastimed61@t-email.hu

Az Allianz
Hungária
és Generali
Biztosítók
szerződött
partnere.

Teljeskörű biztosítási
ügyintézés,
karambolos javítások
kárrendezése bármely
márkára, valamennyi
biztosító társaságnál.

